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 (5كتاب الصالة ) -الموطأ 

 شرح باب: من قام بعد اإلتمام أو في الركعتين، وباب: النظر في الصالة إلى ما يشغلك عنها

 الشيخ/ عبد الكريم بن عبد هللا الخضير

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.
وعلى آله وصحبه الحمد هلل رب العالمين، وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد 

 أجمعين.
 سم.

 باب: من قام بعد اإلتمام أو في الركعتين:
 أحسن هللا إليك:

 بسم هللا الرحمن الرحيم 
الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله 

 وصحبه أجمعين.
 اللهم وفق شيخنا لما تحب وترضى.

 اإلتمام أو في الركعتين:باب: من قام بعد 
أنه قال:  -رضي هللا تعالى عنه-عن مالك عن ابن شهاب عن األعرج عن عبد هللا بن بحينة 

ركعتين، ثم قام فلم يجلس، فقام الناس معه،  -صلى هللا عليه وسلم-"صلى لنا رسول هللا 
 التسليم، ثم سلم".ر ثم سجد سجدتين، وهو جالس قبل كب   ،فلما قضى صالته ونظرنا تسليمه

رضي هللا -عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن هرمز عن عبد هللا بن بحينة 
الظهر فقام في اثنتين ولم  -صلى هللا عليه وسلم-أنه قال: "صلى لنا رسول هللا  -تعالى عنه

 يجلس فيهما، فلما قضى صالته سجد سجدتين، ثم سلم بعد ذلك".
فيمن سها في صالته فقام بعد إتمامه األربع فقرأ ثم ركع فلما رفع رأسه  -رحمه هللا-قال مالك 

من ركوعه ذكر أنه قد كان أتم: إنه يرجع فيجلس وال يسجد ولو سجد إحدى السجدتين لم أَر 
 أن يسجد األخرى، ثم إذا قضى صالته فليسجد سجدتين، وهو جالس بعد التسليم.

أي بعد الركعتين قبل أن  بعد اإلتمام أو في الركعتين" "باب: من قام: -رحمه هللا تعالى-يقول 
 يتشهد.

وبحينة أمه، وهو  "حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن األعرج عن عبد هللا بن بحينة"
في رواية عند البخاري:  "أنه قال: "صلى لنا"عبد هللا بن مالك بن القشب، وأما بحينة فهي أمه 
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"ركعتين ثم قام الظهر" كما في بعض الروايات:  -عليه وسلمصلى هللا -"صلى بنا رسول هللا 
قال الباجي: يحتمل أن يكونوا علموا حكم هذه  فقام الناس معه" -في التشهد األول- فلم يجلس

عليه -ال يرجع إلى الجلسة، يعني يحتمل أن الصحابة خلفه  االحادثة، وأنه إذا استوى قائم  
أنهم جهلوا  اال يعود، وقد استتم، ويحتمل أيض   اإذا استتم قائم   عرفوا الحكم، وأنه -الصالة والسالم

فرغ - "فقام الناس معه فلما قضى صالتهألنهم لم يسبحوا،  ؛ا، ظنوه تشريع  االحكم وظنوه تشريع  
 ر ثم سجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم ثم سلم".كب   -يعني انتظرنا- ونظرنا تسليمه -منها

وفيه مشروعية سجود السهو، وأنه سجدتان، وأنه يكبر لهما كما يكبر والحديث في الصحيحين، 
لغيرهما من السجود، وأن السجود في مثل هذه الصورة يكون قبل السالم، وأن من سها عن أكثر 
من شيء يكفيه سجدتان؛ ألنه ترك التشهد والجلوس له، واكتفى بسجدتين، وهذا عمدة من يقول: 

 لسالم.إن السجود للنقص يكون قبل ا
عن عبد  -األعرج- "وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن هرمزيقول: 

وهنا صرح  الظهر" -صلى هللا عليه وسلم-هللا ابن بحينة أنه قال: "صلى لنا رسول هللا 
ركعتين، وهنا صرح بأنها صالة  -صلى هللا عليه وسلم-بالصالة، هناك صلى لنا رسول هللا 

يعني في نهايتهما  "ولم يجلس فيهما"أي بينهما،  في اثنتين ولم يجلس فيهما""فقام الظهر 
 من غير تشهد بعدهما. "فلما قضى صالته سجد سجدتين للسهو، ثم سلم بعد ذلك"
من سها في صالته فقام بعد إتمامه  "قال مالك: فيمن سها في صالته فقام بعد إتمامه األربع"

"فقرأ ثم ركع فلما رفع رأسه من الثالثية، أو االثنتين في الصبح  األربع في الرباعية، والثالث في
فيمن سها في صالته فقام  إنه يرجع فيجلس وال يسجد" -الصالة- ركوعه ذكر أنه قد كان أتم

بعد إتمامه األربع، يعني قام إلى خامسة أو في الثالثية بعد إتمام الثالثة فقام إلى رابعة، أو في 
 االثة، مثل هذا لما قام وقرأ الفاتحة وركع ذكر أنها زائدة ماذا يصنع؟ يجلس فور  الثنائية فقام إلى ث
 ال يتم بقية الركعة.

 طالب:.......
ألنه إن أتمها بطلت صالته، الزيادة السابقة سهو معذور، لكن بقية الركعة زيادة عن عمد  نعم؛

يرجع فيجلس وال يسجد، فإن سجد فتبطل الركعة، ذكر أنه كان قد أتم، أو قد كان أتم الصالة أنه 
بطلت صالته؛ ألنه إذا ركع ثم ذكر يجلس وال يسجد، ما يقول: خالص راح الكثير ما بقي إال 

الركعة؟ نقول: ال، أنت زدت زيادة عن عمد مبطلة للصالة، "فيجلس وال يسجد  ذهالقليل نكمل ه
قام وقرأ  حدى السجدتين""ولو سجد إفإن سجد بطلت؛ ألنها زيادة في الصالة عن علم وعمد، 

"ولو ال؟ ال يسجد الثانية  أمفي الخامسة وركع ورفع وسجد، ثم ذكر بين السجدتين يسجد الثانية 
 بل إن سجدها بطلت صالته؛ ألنه تعمد الزيادة. سجد إحدى السجدتين لم أَر أن يسجد األخرى"
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ن قل  اقال ابن عبد البر: أجمعوا على أن من زاد في صالته شيئ   من غير الذكر المباح فسدت وا 
 صالته.

يعني ألنه زاد  فليسجد سجدتين وهو جالس" -فرغ منها بالتشهد والسالم- "ثم إذا قضى صالته
للزيادة،  "فليسجد سجدتين وهو جالس بعد التسليم"في الصالة، سجود للزيادة بعد السالم 

 اصلى الظهر خمس   -مصلى هللا عليه وسل-واألصل في ذلك حديث ابن مسعود أن رسول هللا 
، فسجد سجدتين بعدها، فسجد اقالوا: صليت خمس   ))وما ذاك؟((فقيل له: أزيدت الصالة؟ فقال: 

سجدتين بعدها، فمثل هذا يصلح دليل أن يكون السجود للزيادة بعد السالم، أو أنه ما عرف أنه 
ل على أن كل سجود زاد إال بعد السالم؟ ما عرف أنه زاد إال بعد السالم، فليس في هذا دلي

 للزيادة بعد السالم.
 طالب:......

 ))وما ذاك؟((ما عرف إال بعد السالم واضح؛ ألنه لما سلم قيل له: أزيد في الصالة؟ قال:  اقطع  
 ، فسجد سجدتين بعدما سلم.ا، قالوا: صليت خمس  -عليه الصالة والسالم- در  ي لم

 طالب:.......
يستقبل صالته؟  أمال، فرق بين واجب وبين ركن، يعني لو ترك ركعة وطال الفصل يأتي بها 

يستقبل صالته، لكن افترض أنه نسي التشهد األول وما سجد له، وطال الفصل، والسجود واجب 
 يلزمه إعادة الصالة؟ ال، ال يلزمه إعادة الصالة. هل

حال المأمومين من يعرف أنه زاد زيادة مبطلة يعيد الصالة، أو ال يتابعه من األصل، ال يجوز 
له متابعته من األصل؛ ألنه إن تابعه ال بد من إعادة الصالة، الركعة الخامسة يعني من عرف 
 أنها زائدة وسبق بركعة عليه أن يجلس ويأتي بركعة؛ ألن هذه الركعة زائدة ال يدرك بها شيء،

، اإلنسان الذي يعرف أنها زائدة يلزمه الجلوس، ينفصل +وجودها مثل عدمها، لكن مثل سبحوا به
 ؟نعمبال شك، 

 طالب..........
اإلمام إذا كانت بطلت ركعته يأتي ببدلها كالمنفرد، نعم لو قام إلى ثالثة في صالة التراويح هذا 

 نعم.تقصد؟ يقولون: فكثالثة في فجر، يعني يلزمه الرجوع، 
 باب: النظر في الصالة إلى ما يشغلك عنها:
 باب: النظر في الصالة إلى ما يشغلك عنها:

زوج النبي  -رضي هللا تعالى عنهما-عن مالك عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه أن عائشة 
 -صلى هللا عليه وسلم-قالت: "أهدى أبو جهم بن حذيفة لرسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم-

))ردي هذه الخميصة إلى ة، لها علم، فشهد فيها الصالة، فلما انصرف قال: خميصة شامي
 .أبي جهم، فإني نظرت إلى علمها في الصالة فكاد يفتنني((
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لبس  -صلى هللا عليه وسلم-قال: حدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول هللا 
 ،ة له، فقال: يا رسول هللاخميصة لها علم ثم أعطاها أبا جهم، وأخذ من أبي جهم أنبجاني

 .))إني نظرت إلى علمها في الصالة((؟ فقال: مَ ول  
وحدثني مالك عن عبد هللا بن أبي بكر أن أبا طلحة األنصاري كان يصلي في حائطه فطار 

فأعجبه ذلك فجعل يتبعه بصره ساعة، ثم رجع إلى صالته،  ادبسي فطفق يتردد يلتمس مخرج  
صلى -فإذا هو ال يدري كم صلى فقال: لقد أصابتني في مالي هذا فتنة، فجاء إلى رسول هللا 

فذكر له الذي أصابه في حائطه من الفتنة، وقال: يا رسول هللا هو صدقة هلل  -هللا عليه وسلم
 فضعه حيث شئت".

من األنصار كان يصلي في حائط له  د هللا بن أبي بكر أن رجال  وحدثني عن مالك عن عب
في زمان الثمر، والنخل قد ذللت، فهي مطوقة بثمرها فنظر  -واٍد من أودية المدينة-بالقف 

إليها فأعجبه ما رأى من ثمرها ثم رجع إلى صالته، فإذا هو ال يدري كم صلى، فقال: لقد 
فذكر له ذلك، وقال:  -وهو يومئذ خليفة-ان بن عفان أصابتني في مالي هذا فتنة، فجاء عثم

، فسمي ذلك المال اهو صدقة، فاجعله في سبل الخير، فباعه عثمان بن عفان بخمسين ألف  
 الخمسين".

َيشَغلك بفتح الياء  "باب: النظر في الصالة إلى ما يشغلك عنها": -رحمه هللا تعالى-يقول 
بضم أوله وكسر الغين من )أشغل( الرباعي ُيشغل، َشَغَله والغين من الثالثي َشَغل َيشَغل، أو 

 ، وأشغله الرباعي لغة جيدة في قول، أو قليلة، أو رديئة، أقوال.وُشغال   ، َشغال  كمنعه ُشغال  
يقول مصعب الزبيري عن أبيه: تعلمت  "حدثني يحيى عن مالك عن علقمة بن أبي علقمة"

رضي هللا -مرجانة موالة عائشة  "عن أمه"، انحوي  النحو من كتاب علقمة بن أبي علقمة وكان 
، وسقط ذكرها ليحيى فقط، يعني وجودها في النسخ التي بأيدينا خطأ، يقول ابن عبد البر: -عنها

صلى هللا عليه -"أن عائشة زوج النبي سقط ذكرها ليحيى فقط دون غيره من روايات الموطأ 
م، اسمه: عامر، وقيل: عبيد بن حذيفة بن غانم ويقال: أبو جهي قالت: "أهدى أبو جهم" -وسلم

خميصة شامية  -صلى هللا عليه وسلم-"أهدى لرسول هللا القرشي العدوي من مسلمة الفتح، 
عليه -أي صلى وهو البسها  "فشهد فيها الصالة"كساء رقيق مربع فيه أعالم وخطوط  لها علم"

الخميصة إلى أبي جهم، فإني نظرت ))ردي هذه "فلما انصرف قال لعائشة:  -الصالة والسالم
والفتنة المراد بها هنا الشغل عن الصالة، والفتنة كل ما  "إلى علمها في الصالة فكاد يفتنني((

 }إ نََّما َأْمَواُلُكْم َوَأْواَلُدُكْم ف ْتَنٌة{يشغل عن الخير فتنة، كفتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره 
وهو أعلم  -عليه الصالة والسالم-فالذي يشغل عن الخير يفتن، والرسول  ( سورة التغابن[51])

الناس بربه وأخشاهم وأتقاهم كادت هذه الخميصة أن تفتنه فردها، والواحد منا يصلي في األماكن 
أشد من المتاحف في  -مع األسف الشديد-المزخرفة، وعلى الفرش المنقوشة، وبعض المساجد 
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فوجد فيه شيخ على كرسي وحوله  ادثني ثقة من الثقات أنه دخل مسجد  زخرفتها وأثاثها، وقد ح
 لماذا؟ ،ستفيد، إذ الشيخ جالس ما يتكلم وال يتحدث والطالب جالسون أطالب فقال: 
 طالب:......

عليه -يصورون فيه، وما أمر النبي  ،؛ ألنه ال يوجد أجمل من هذا المسجداال، يصورون مشهد  
المساجد، ومن عالمات الساعة زخرفة المساجد، والجمهور على أنه ال بتشييد  -الصالة والسالم

تجوز زخرفة المساجد، والصالة صحيحة، ويبطلها الظاهرية، الصالة في المسجد المزخرف، 
وهناك قول لبعض أهل العلم يعرف عند الحنفية أن الناس إذا زخرفوا بيوتهم فبيت هللا من باب 

ك في مكان عبادة، أما بالنسبة للشخص الذي له نظر في أولى، تدخل بعض المساجد ما كأن
ما  الذيالخط والرسم والزخرفة هذا لن يعقل من صالته وال واحد بالمائة، واإلنسان يختبر نفسه، 

له نظر في هذه األمور قد يعقل بعض الشيء، ومع األسف الشديد أن بعض طالب العلم يتولى 
من عامة الناس....... فيهم خير يعمرون المساجد اإلشراف على عمارة بعض المساجد، دعنا 

بأموالهم نعم، لكن بعض طالب العلم يشرف على عمارة بعض المساجد ويزخرفها، إذا كانت 
الذي يرجع من صالته بجميع أجرها،  -نعم الخميصة-االنبجانية كادت أن تفتن أشرف الخلق 

عشر؟! هؤالء يحتاجون إلى من يعينهم، فيكف بمن ال يرجع منها إال بالعشر أو ما هو أقل من ال
 وهللا المستعان.

يعني كأنك تقول: المقطوع به أنها ستشغله، هذا مبني على حكم الخشوع في الصالة، الخشوع 
في الصالة جمهور أهل العلم على أنه سنة، فما يشغل عن الخشوع مكروه، ما نقول: ال يجوز، 

منهم ابن رجب والغزالي وأطال في تقرير وجوبه، مكروه، وأوجب الخشوع جمع من أهل العلم 
 وألف فيه ابن رجب.

 لحكم الخشوع. االمقصود أن المسألة تبع  
 طالب:.......

عز -لكن النظر في مثل هذه األمور تحتاج إلى قلوب بيضاء نقية مقبلة بالكلية على هللا  نعم،
، أما شخص لم يدخل المسجد....... فنقول له: ال تلبس الثوب المخطط؟ نعم، هللا يعفو، -وجل

 هللا يعفو ويسامح، نعم.
 طالب:.......

اس والكوه وصار ال شيء عندهم، مثل هو إذا كان ما يلفت النظر، ما يلفت، يعني اعتاده الن ،ال
 هذه األلوان اآلن صارت........ ما تلفت.

، ووصله معن بن عيسى أحد رواة مرسال   "وحدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه"يقول: 
لبس خميصة لها علم ثم  -صلى هللا عليه وسلم-"أن رسول هللا الموطأ فقال عن عائشة 

"وأخذ من ، -عليه الصالة والسالم-يتشاغل بها وقت الصالة  ألنه كاد أن ؛أعطاها أبا جهم"
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ألنه رد عليه  ؟"مَ "فقال له: يا رسول هللا ول  لم له، سادة، كساء غليظ ال عَ  أبي جهم أنبجانية"
))إني نظرت إلى علمها "فقال: ولذا طلب البديل، االنبجانية، ولم؟  ؛هديته فصار في نفسه شيء

عليه الصالة -أورد إشكال وهو أنه كيف أنبجانية تشغل النبي  ابن الجوزي  في الصالة((
عن صالته ووجد في األمة من سقط السقف في المسجد ما التفت؟ وقع السقف إلى  -والسالم

جانب مسلم بن يسار ولم يعلم به، منشغل في صالته، مستغرق في صالته، نقول: إن هذا 
-، وقل مثل هذا فيما يحصل له -الة والسالمعليه الص-تشريع، هذا بالنسبة له تشريع ألمته 

، وهو أعلم الناس، وأخشى الناس، -عز وجل-من قراءته لكتاب هللا  -عليه الصالة والسالم
، ووجد بعد عصره من إذا قرأ القرآن أصيب بالغشي، ال اوأتقى الناس، وأورع الناس، وأسلمهم قلب  

يصير يا إخوان، فهل هذا حاله أكمل من  نعم،يصير؟  أن يمكن اليأتينا من ينكر يقول: هذا 
؟ لكن أي حال مثل هذا الذي يصاب بالغشي أو مثل -عليه الصالة والسالم-حال الرسول 

{ }إ نَّا َسُنْلق يحالنا؟ ألن عندنا أمران: عندنا وارد ومورود، وارد قوي   ( سورة المزمل[1]) َقْوال  َثق يال 
في الليالي الشاتية فيصاب بالرحضاء بالعرق من ثقله، الوارد  -عليه الصالة والسالم-يوحى إليه 

قوي يحصل تعادل،  -عليه الصالة والسالم-، والمورود بالنسبة له -جل وعال-ثقيل، وكالم هللا 
على ، وأصحابه -عليه الصالة والسالم-إذا قرأ ال يحصل له شيء من الغشي، نعم يتأثر ويبكي 

، من جاء بعدهم يستشعرون عظمة الوارد مع ضعف المورود -عليه الصالة والسالم-سنته 
فيحصل لهم ما يحصل، لكن من جاء بعدهم لما طال العهد ال يستحضرون قوة الوارد، لو 
استحضروا قوة الوارد وقلوبهم أضعف من قلوب التابعين بدليل ما يحصل لهم من الفزع والهلع 

صابون بشيء من أمور دنياهم، أضعف من قلوب التابعين، لكن ما في استشعار والجزع حينما ي
فرق، هذا اإلشكال؛ ألنه يستشكل  ه، يعني تقرأ من القرآن أو تقرأ جريدة ما فيلعظمة الوارد أصال  

ما يصاب؟  -عليه الصالة والسالم-بعضهم كيف يوجد في التابعين من يصاب بالغشي والنبي 
ن الرسول؟ ال، هذا سر المسألة، بعض الناس ينكر، وممن أنكر ابن سيرين هل هم أكثر خشية م

فهو صحيح، نعم، لكن  سقطإن  ،على الجدار واقرأ القرآن ضعهالذي يغشى  اأنكر، يقول: أبد
هذا ثابت عن كثير من السلف، وال ينكر، وسببه قوة الوارد مع  بصحيح؛ ألن ليس هذاال، 

، إن بكى اإلمام عرفنا أما نستشعر، ما كان شيء يقر  نحنارد، ضعف المورود، استشعار قوة الو 
ال هللا المستعان، لكن إذا لم يستشعر اإلنسان القوة، قوة الوارد مع ضعف المورود  أننا نصلي، وا 
هذا ال شك أن هذا ال شيء، هناك مضايق، مضايق إنذار، مضايق يعني كيف يتصور من 

عليه الصالة -رضى تمام الرضا عن القدر، كحاله شخص يحزن قلبه وتدمع عينه ومع ذلكم ي
من يفعل هذا من بعده ال بد أن يحصل عنده شيء من االعتراض، ولذلكم الذي لم  -والسالم

أستطيع، هللا  البصحيح،  ليس هذا ،يستطع التوفيق ضحك، يقول: ما أقدر أبكي وال أعترض
 .المستعان
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أن أبا طلحة األنصاري  -بن محمد بن عمرو بن حزم- "وحدثني مالك عن عبد هللا بن أبي بكر
 -شبيه باليمامة أو هو عينها- فطار دبسي -بستانه- كان يصلي في حائطه -زيد بن سهل-

النخيل كأنه ب يءما قدر، لكثرة النخيل، والتصاق الجريد، الحائط مل "افطفق يتردد يلتمس مخرج  
أبو طلحة وهو يصلي، يناظر هذا  أعجبه ذلك""ف امسقوف، هذا الدبسي طفق يتردد يلتمس مخرج  

"فجعل يتبعه بصره ساعة، ثم رجع إلى بصالح ماله وكثرته،  اسرور   "فأعجبه ذلك"الدبسي، 
"فإذا هو في اإلقبال عليها، تذكر أنه في صالة، ثم رجع إلى صالته في اإلقبال عليها  صالته"

"فجاء إلى اختبار وابتالء وامتحان  نة"هذا فت ،ال يدري كم صلى؟ فقال: لقد أصابتني في مالي
فذكر له الذي أصابه من الفتنة في حائطه، فقال: يا رسول  -صلى هللا عليه وسلم-رسول هللا 

لما شغله حب الخير،  -عليه السالم-هذه الكفارة، سليمان  هللا هو صدقة هلل فضعه حيث شئت"
دق بالحائط، قال الباجي: أراد إخراج بالسوق واألعناق، وهنا تص االخيل عن ذكر ربه طفق مسح  

تكفير اشتغاله عن صالته، وهذا ال شك أنه أمر عظيم، اإلنسان ال يفرط  ؛ما فتن به من ماله
- "حدثني عن مالك عن عبد هللا بن أبي بكرعن مثل هذا، ونظيره قوله:  بشيء يسير فضال  

واٍد من -من األنصار كان يصلي في حائط له بالقف  أن رجال   -األنصاري المدني قاضيها
"فهي ذللت يعني مالت لثقل ما تحمله من الثمر،  أودية المدينة في زمان الثمر والنخل قد ذللت"

"فنظر إليها فأعجبه ما رأى من ثمرها، أو ُثمرها، جاء اإلفراد والجمع،  "بثمرها"مستديرة  مطوقة"
اختبار  ري كم صلى؟ فقال: لقد أصابتني في مالي هذا فتنة"ثم رجع إلى صالته فإذا هو ال يد

عثماَن بن عفان وهو يومئذ خليفة، فذكر له ذلك الذي أصابه بسبب  -هذا الرجل- "فجاء
-عرف عثمان  "االحائط، وقال: هو صدقة فاجعله في سبل الخير، فباعه عثمان بخمسين ألف  

نما أراد أن قيمته تصرف في سبل  -لهأص-أنه لم يوقفه، لم يوقف عينه  -رضي هللا عنه وا 
الخير، قال أبو عمر: ألنه فهم مراد األنصاري أنه ال يريد الوقف فباعه وتصدق بثمنه، ولم 

 .البلوغ ثمنه خمسين ألف   "فسمي ذلك المال الخمسين"، ايجعله وقف  
 طالب:.......

يته، كما هو يجوز له أن يترخص، وعلى كل حال العاصي ال ينبغي أن يعان على معص
 مقتضى قول عامة أهل العلم.

 
 


